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Bestyrelsen
Formand:  Christian Caspersen  2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk
Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk  
Kasserer: Niels Bang 2468 0469  regnskab@nivaabaadelaug.dk
Bestyrelsesmedlem:  Mads Hybschmann 5136 3841  hybsch@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Brian Habekost  4159 8992   brian_habekost@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:   Steen Buck Hansen 4036 0101   surf@nivaabaadelaug.dk
Bestyrelsesmedlem:    Jesper Schaadt 3078 0062     surf1@nivaabaadelaug.dk
Suppleant 1: Anita Iversen 2057 9117   optimister@nivaabaadelaug.dk 
Suppleant 2: Per Rasmussen 2942 8812 perbaadsmand@mail.dk

Sekretariatet:   Allan Engberg  2021 7773 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk
Sekretariatet:   Hans Sinding 2821 2354 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk
Sekretariatet:  Janne Rosvall 4914 1379 janne@rosvall.dk
Sekretariatet:  Vibeke Taatø  4914 6806  taatoe@privat.dk
Sekretariatet: Jørgen W. Rasmussen          4011 3256     jwr@winston.dk

Udvalg:
Festudvalg: Vacant       festudvalget@nivaabaadelaug.dk
Optimister:    Anita Iversen  2057 9117 optimister@nivaabaadelaug.dk
Kapsejlads: Christian Caspersen  2221 2246 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk
Handicap: Jonas Brodersen 4557 0414 handikap@nivaabaadelaug.dk
NB-Nyt: Annemette Allerup  4077 7762  nb-nyt@nivaabaadelaug.dk
Sejlerskolen: Susanne Stegenborg 2758 4011 sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk
Surfere: Steen Buck Hansen 4036 0101 surfer@nivaabaadelaug.dk
Tursejlads: Bjørn Hansen 7222 8023  turudvalg@nivaabaadelaug.dk
Klubmålere: Henrik Wibe 4914 5677 klubmaalere@nivaabaadelaug.dk
Webmaster: Morten Galatius 4118 5249  webmaster@nivaabaadelaug.dk 
Stævnekoordinering: Niels Seneca Bang 4913 0536  staevne@nivaabaadelaug.dk 

Lagunen    4914 6611  lagunen@nivaabaadelaug.dk

Klubben  telefon 4914 6618  
Nivå Strandpark 19
2990  Nivå mail:       sekretariat@nivaabaadelaug.dk
  web        www.nivaabaadelaug.dk
     Bank: reg. 5473 Konto: 000 15 0 39 50
Sekretariatets åbningstider: 
Lige uger: Tirsdag 19.00 - 21.00 - Ulige uger: Torsdag 19.00 - 21.00

Nivå Bådelaugs surfafdeling har atter i år stor søgning – og der er ikke 
mindst gang i ungdomsarbejdet: Her præsenterer nogle af junior surferne 
de sidste nye Simmersejl . Det er et billede, Steen B. Hansen har taget, og 
leverandøren har sendt det verden rundt som reklame!



New ShipShape A/S
Rungsted Havn 1 • DK-2960 Rungsted Kyst • Tlf.: 4586 8500
Online salg på www.shipshape.dk
Man-fre kl. 10.00-17.30. Lørdag kl. 9.00-15.00 
Søn og helligedage kl. 10.00-15.00

Der er 7 gode grunde til at DU 
skal komme og besøge ShipShape. 
Vi ligger lige ved mastekranen. 
• Største udvalg i sejlertøj også til joller   
  og stort udvalg i Maritimt afslappet tøj
• Garmin Marine Pro Shop – altid et  godt  
  tilbud
• Kæmpe udvalg i bundmaling
• Alt i bådpleje og lakker
• Watski Ship to Store
• Åbent hver dag også om søndagen
• Gratis parkering lige ved døren
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Stort udvalg
og professionel 

rådgivning

Nyheder 2013
Henri Lloyd Jolle og 360°C...

- Jolle, Race, Tursejlads eller bare Moleræs
…..hos ShipShape finder du DET!

Henri Lloyd Crew-Pac vandafvisende 
90L slidstærk rejsetaske. Holdegreb i 
hver ende. Nylon webbing with pad-
ded grab handle, reinforced padded 
base, two-way reversed coil zip, 
zipped mesh pocket under lid. Nylon 
gjord med polstret håndtag, armeret 
polstret base, to-vejs vendt spole 
lynlås.Kun 1.000,-

Kun 1.000,-

Kun 1.600,-
Kun 800,-

Henri Lloyd Cobra Dinghy Smock
Denne spray top er perfekt til jolle 
sejleren, der ønsker en let top til at 
trække over våddragten. Toppen har
en vandtæt lomme på brystet, samt
det ene ærme. 
Vandtætte manchetter i ærmer og 
hals. 

Henri Lloyd Cobra dinghy short sort
Helt ny vandtæt shorts fra Henri Lloyd til jolle sejleren. 
Shortsen har faste pads i bagen for bedre komfort. 
Vandtætte stik lommer. Samt bælte i livet. 

Henri Lloyd Loft jakke til mænd og kvinder. Den ydre skal giver en 
leddelt konstruktion, vandtæt og vindtæt med vand-resistent lommer 
med lynlås, mens de hydrofobe Primaloft foring er blød, let og åndbar.
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Formanden har ordet

Så kom sæsonen 2013 i gang. Der var 
ikke mange dage mellem havnen var 
islagt, og vi holdt standerhejsning. Van-
det er stadig koldt, men sejles skal der. 
Der er god tilstrømning til aktiviteterne 
lige fra surf og optimister til sejlerskolen 
og aftenkapsejladserne. 

Vinteren har været præget af køb af nye 
både til NB og salg af gamle. Der er nu 
kun en folkebåd tilbage, som vi meget 
gerne vil afhænde. Men hvor er de nye 
både? Jo, dommerbåden Freja ligger 
og vugger trygt lige ud for klubhuset. 
Der er to faste bådførere, som vareta-
ger vedligeholdelse og drift af Freja. 

De to J80’er er endnu ikke i skrivende 
stund nået til Nivå. Det begyndte så 
godt. Med midler fra Møller fonden 
blev det muligt at anskaffe to trailere 
til de to både. Det giver dels mulighed 
for at komme længere omkring og 
sejle mod andre J80’er, dels løser det 
vinteropbevaringsproblemet. 

Men ak, det, der skulle have lettet leverin-
gen og på en enkel måde have bragt bå-
dene til Nivå, udviklede sig til et mareridt, 
både for os i NB, hvor eleverne nu er gået 
glip af flere sejladser og for leverandøren, 
som åbenbart har meget svært ved at 
finde ud af reglerne for indregistrering og 
kørsel med trailere i to EU lande. Bilerne 
med trailerne og bådene blev standset 
i Sønderjylland og sendt tilbage til den 
tyske grænse. Tyske prøvenummerplader 
går bare ikke i Danmark. Hvor er EU 
henne i denne sammenhæng? 

Nu forventer vi, at bådene kommer den 
22. maj og forhåbentlig er i vandet, når 
dette nummer af NB-Nyt udkommer. Vi 
glæder os alle meget til at se de nye 
både, og allerede nu er der kommet en 
J80 fra Rungsted for at sejle kapsejlads i 
Nivå. I august er der DM for J80 i Rung-
sted. Forhåbentlig er NB repræsenteret 
i den sammenhæng.

Også på andre fronter sker der noget. 
Lagunen har fået nye møbler, ikke blot 
i den ene sektion, som oprindelig plan-
lagt, men i hele lokalet. Det er smagfuldt 
og ser indbydende ud.

En begivenhed kastede en skygge 
over sæsonstarten. Per Paag døde af 
et hjertestop. Per var medlem af NB 
gennem årtier og havde adskillige 
tillidsposter gennem mange år i NB, 
senest som næstformand og medlem af 
havneudvalget. NB takker Per for den 
store indsats, han har ydet.

Christian Caspersen
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Mindeord for Per Paag

Det er med sorg, at vi må skrive 
disse mindeord om vores gode 
ven Per.

Per døde pludseligt af en blodprop 
i hjertet på en dejlig sejlerweekend 
til Raa søndag formiddag, den 28. 
april. Per blev 57 år. Han havde 
netop fået nye sejl til Columbine og 
var glad og tilfreds med sejladsen 
til Raa dagen i forvejen. 

Per startede med at sejle, mens han 
boede i København, men flyttede til 
Nivå fra Vangede for snart 30 år 
siden, og det var en selvfølge, at 
Nivå Havn blev hjemmehavn. Per 
havde en forkærlighed for klasse-
både, i hvilke han kapsejlede med 
stor passion og gode resultater, og 
Per var også ivrig tursejler med 
familie og venner. 

Han var vellidt, og man følte sig 
altid i godt selskab, når man var 
sammen med ham. Per var meget 

perfekt i alt, som han havde med 
at gøre, og gode venner kaldte 
ham derfor Per-fekt - et navn der 
passede ham godt.

Per har været med i Nivå Både-
laugs bestyrelse, kapsejladsudvalg 
samt forretningsudvalget for Nivå 
Havn, hvor han indtrådte den 15. 
januar 2004. Per har gennem alle 
årene bidraget til den gode udvik-
ling af Nivå Havn med sine gode 
løsninger, sin tekniske indsigt og 
ledelsesmæssige erfaring. 

Per vil blive savnet på havnen, 
og på alle vores dejlige ferier og 
weekender.  Per vil altid være i vores 
tanker, når vi stævner ud af havnen 
for at tage på ferie eller weekend.

Vores tanker går til Inge, Simon 
og David.

Æret være Pers minde.

Janne, Søren, Jørgen Winston, 
Allan og Edel
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Deres lokale værksted
NIVERØD AUTOVÆRKSTED APS

Niverødkongevej 12, 2990 Nivå

Tidsbestilling tlf. 49 14 71 24 • Fax 49 14 74 59
www.boschcarservice.dk/niveroedauto

niveroedauto@boschcarservice.dk
Speciale: BMW • HONDA

Forsikringsskader
dæk

 batterier
reservedele 

m.m.

Kom på havnen Grundlovsdag

Der er lagt op til en helt stor fest- og aktivitetsdag Grundlovsdag, når Nivå Bå-
delaug og alle de andre brugergrupper på havnen byder på Store Havnedag, 
hvor man kan prøve alle de mange ting, store og små, unge og gamle kan gå 
til i Nivå Havn. Kl. 12 åbner festlighederne – og så kan man vandre rundt og 
prøve alt muligt:

•	 Man kan lære at rense og røge en fisk hos Fritidsfiskerne, være med i krab-
bevæddeløb, binde garn og se på fiskestænger

•	 Man kan se, hvad det går ud på at ro i kano eller kajak i Nivå Kano og Kajak 
Klub  - der er sågar opvisning i grønlændervendinger kl. 14 ved Vandskikajen 
uden for havnebassinet

•	 Der vil også blive demonstreret redningsarbejde oven over, på og under 
vandet.

•	 Man kan høre om, hvordan man bliver god til at ro i en rigtig robåd i Nivå 
Roklub – og prøve kræfter i en romaskine



7

•	 Man kan komme ud og stå på surfbræt eller vandski – eller suse i en kæmpe 
badering - hos Nivå Surf og Nivå Vandski

•	 Man kan finde ud af, hvordan man bliver juniorsejler i Nivå Bådelaug – fra 
5-6 år – og prøve en sejltur ved egen sørøver rorpind i havnebassinet

•	 Man kan se og prøve Sejlerskolens både – mest for voksne
•	 Man kan også prøve at vinterbade – i et kar – husk badetøj!

•	 Desuden er der loppemarked på havnen, som ikke kun handler om maritime 
tilbud – og havnens restauranter, is&grillbar, tøjbutik og frisør er også åbne 
og har gode tilbud til de besøgende.

•	 Sidst, men ikke mindst spiller Sletten Jazz Ensemble op ved klubrestaurant 
Lagunen fra kl. 13. Og såvel klubrestauranten Lagunen som Restaurant Tre-
kosten er åbne lige fra kl. 12.
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Nivå åbnede surfsæsonen 4.-5.maj
Traditionen tro var vi i Nivå Bådelaug 
sæsonåbner for DBO’s første afdeling 
af DM serien i Formula/Slalom. Vejr-
udsigten for weekenden havde ugen 
forinden varieret en del, nogle satsede 
på slalom og andre på formula. Det 
gjorde imidlertid, at hele 32 havde 
forhåndstilmeldt sig til stævnet. 

Store vindvariationer skabte lidt pro-
blemer med banelægningen, dog ikke 
noget vores rutinerede hold kunne ikke 
løse. Vi fik gennemført 1 perfekt slalom 
eliminering (4 sejladser).

Kona sejlerne var ligeså tændt på sla-
lom som resten af feltet, og de fik deres 
sejladser i hus uden problemer udover 
deres sædvanlige sejladser up/down-
bane. Det er ikke så tit, at de får lov til 
at sejle slalom under et stævne. Blandt 
konasejlerne var der kommet et helt 
hold af svenskere, som gav danskerne 
noget konkurrence.

Søndagens vejrudsigt så på ingen 
måde ud til at kunne bære en formula 
sejlads - og det gjorde den da hel-
ler ikke. Det ødelagde imidlertid ikke 

Frederik sommer formula

Over all nr. 3 Nicolaj Kruppa

Som stævnet kom nærmere, blev vejr-
udsigten for lørdag mere og mere lo-
vende mht. vinden. Lørdag morgen bød 
på et rigtig fint fremmøde, men knap 
så meget vind. Efter skippermødet var 
vinden dog ankommet, og tiden inden 
frokost brugt på to helt perfekte formula 
sejladser .Efter frokost meldtes det ud, 
at der ville blive satset på minimum en 
slalom eliminering. 
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Junior blev Natasha Schaloffsky Bate nr.1 og 
Jens Lau nr.2 fra Nivå Bådelaug. 

Youth blev Frederik Sommer nr. 2 og Frederic 
Ørum nr. 3 fra Nivå Bådelaug.

Formula/ Slalom sejlerne 
fik afholdt

2 formula sejladser 
(op/ned bane)
4 slalom (down wind bane, 
med 4 mærke rundinger).

Resultaterne for Nivå Sejlerne

Junior
1 Natasha Schaloffsky Bate & 
nr. 2 Women
2 Jens Lau 

Youth 
2  Frederik Sommer
3  Frederic Ørum 

Over all
3  Nikolaj Kruppa 
Kona sejlerne

6 course races (op/ned bane)
2 slalom sejladser (down wind 
bane, med 4 mærke rundinger)

Ingen top placeringer i Kona til 
Sejlerne fra Nivå Bådelaug. 

Vi fik vist Nivå fra den bedste 
side, stor tak til Nivå Havn, for 
deres store hjælp. 
 

Frederik Sommer

stemningen blandt sejlerne på land, der 
beskæftigede sig med trim, hygge og 
taktik i stedet. Kona fik fuldt hus igen-
nem om søndagen i fuld sol 22 grader.
Alt i alt et rigtig godt stævne, hvor 
både ejlere og banelæggere sørgede 
for masser af aktion. I Formula/Slalom 
Open rangerede Sebastian Kornum 
højest, dernæst Brian Røgild og til 
sidst Nikolaj Kruppa efter 2 formula 
sejladser og 1 slalom eliminering. Kona 
blev efter 8 sejladser vundet af Magnus 
Lindstedt efterfulgt af Jesper Schmidt og 
Isak Bengtsson.
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Forår og fremgang i juniorafdelingen

Midt i april slap den kolde vinter ende-
lig sit greb om Danmark. Og knapt var 
isen tøet i Nivå havn, før juniorafdelin-
gens optimistjoller kom på vandet. I år 
er der kommer mange nye sejlere til 
klubben, og Nivå Bådelaug har nu et 
stærkt hold bestående af tre niveauer.

Vi har oplevet en fin tilgang af nye 
sejlere i år, og begynder c-sejlere er 
kommet rigtig godt i gang. Efter opstar-
ten i havnebassinet, er de allerede nu 
dygtige til at manøvrere, vende, sejle 
kryds, halvvind og læns. Det går stærkt 
med at lære, når man er 8-9 år. Vi har 
introduceret Dansk Sejlunions diplom-
system til de nye sejlere. Det handler 
først og fremmest om at have et godt 
kammeratskab, lege og have det sjovt. 
Igennem leg lære børnene hurtigere at 
sejle. Ikke for at kapsejle, men derimod 
for at nyde de dejlige oplevelser, som 
venter på vandet til alle, der vil.

Den rutinerede træner Nikolaj Buhl 
tager sig af vores fem øvede c-sejlere, 
Mathilde, Jonathan, Jeppe, Gustav og 
Mads Christian. Torsdag den 9. maj 
var de af sted til Uption Opticup 2013 
i Rungsted – for flere af dem deres de-
butstævne. De klarede sig alle fem flot 
og havde en dejlig dag. Mads Christian 
sejlede en flot samlet femteplads hjem, 
og Mathilde vandt endda den sidste 
sejlads. Det lover godt, og nu kan 
Nivå Bådelaug igen stille et flot hold 

af nye, glade og talentfulde sejlere til 
stævnerne på Øresund og måske i an-
dre steder i landet. De øvede c-sejlere 
vil i løbet af sæsonen få mulighed for 
at afprøve 2-mands Feva joller, der 
kan styrke kammeratskabet og give 
afveksling.

Vores 13-årige a-sejler, Ida Marie, har 
trænet hele vinteren sammen med KDYs 
kapsejladshold i  Rungsted, ligesom hun 
i januar var på Gran Canaria og sejle - 
og i påsken gik turen til verdens største 
kapsejlads på Garda Søen i Italien. I 
maj og juni måned har Ida deltaget i 
de tre udtalelsesstævner i henholdsvis 
Kolding, Kerteminde og Svenborg. 

Dejligt at få Nivå Bådelaug repræsen-
teret blandt landets skrappeste unge 
kapsejlere. Det er en benhårdt a-felt 
og som ny a-sejler er der meget, der 

Mathilde sejlede flot til sit første stævne. 
Hun vandt endda tredje sejlads foran de 
34 sejlere i C-feltet
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skal læres. Heldigvis er der et fantastisk 
kammeratskab til stævnerne, og der 
er mange store oplevelser for sejlere 
såvel som forældre – både på vand 
og på land.

I slutningen af maj har vi introduceret 
fællesspisning for forældre og børn hos 
Andreas i Lagunen, og allerede den 
første aften fyldte vi næsten halvdelen 
af Lagunen op med sultne unger og en 
masse forældre, som nød ikke at skulle 
hjem og lave mad efter træningen. 

Det næste initiativ i  juniorafdelingen 
bliver et ”sørøverhold” for de små 
søskende og andre friske børn på 5-6 
år. De små pirater bliver trukket rundt 
i havnen i en optimistjolle, som vi vil 
pyntet som sørøverjolle. Konceptet 
kommer fra Finland, hvor det har været 
en stor succes at få de alleryngste på 
vandet. Så lærer de jollens bevægelser, 
rorets logik og sejlenes form at kende. 
Vi starter op her i juni, nu hvor vandet 
og luften er blevet lidt lunere.
I slutningen af april fik vi skiftet fire af 
de ældste joller ud med to nyere jol-
ler, som kan bruges til kapsejlads og 
træning, denne proces med foryngelse 

Uption Opti Cup fandt sted den 9. maj 
2013 og Nivå Bådelaug stillede med et 
ægte dream team bestående af fem friske 
C-sejlere. Jonathan nød sit første stævne og 
havde masser af sjov trods den lette vind.

Gustav og Mads Chr. sejlede hurtigt og 
stabilt. Mads Chr. fik en flot samlet 8. plads 
og Gustav fulgte lige efter med en samlet 13. 
plads. Men aller vigtigst var det, at de havde 
en sjov og dejlig dag.

Har du lyst til at sejle, men er blevet for stor til 
optimistjollen???
Så har du mulighed for, at sejle i en af Nivå Bådelaugs 5 Zoom 8 joller. 
Jollen henvender sig til sejlere fra ca. 13 år og opefter og det er en aktiv 
klasse, med mulighed for at sejle kapsejlads.
Henvend dig til Anita Iversen 20579117.
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Rekordjægeren

Rekordjægeren – Carbon3 – 
med EPEX sejl fra Elvstrøm Sails.
De første to er i hus: 
Kiel – Eckernförde   &   Sølvspileren

Vi glæder os til at fortsætte jagten.

Elvstrøm Sails Øst
Møllevej 9 G5 
2990 Nivå ○ Tlf. 49181490
thomas@elvstromsails.dk

af jollebestanden, vil foregå løbende i 
de næste par år. I Nivå har vi generelt 
gode forhold for vores unge sejlere og 
kan tilbyde klubjoller til alle. Elvstrøm sejl 
har leveret nye klubsejl til de fleste joller, 
så vi nu sejler med NB’s mærke i sejlet.

Som nogen måske har bemærket, har 
juniorafdelingens tætte samarbejde 
med Surf-afdelingen resulteret i en 
ombygning af optimist-skuret. De unge 
surfere har slidt ihærdigt med at bygge 
skabe, og væggen er åbnet op i midten 
af skuret. Nu har vi fået lys og luft og en 
masse skabe til at skabe orden i grejet, 
der er blevet ryddet op, og gamle ud-
slidte sejl er kasseret. Til gengæld for 
det store arbejde med ombygningen, 
har surfernes unge talenthold fået til-

trængt plads til deres grej i vores hus, 
som nu er omdøbt til Junior-huset.

Samarbejdet mellem Nivå Bådelaugs 
to juniorafdelinger, fortsætter når vi 
i juli afholder Sejlercamp for både 
juniorsurfere og –sejlere. Det bliver en 
sjov uge med både målrettet træning 
og mulighed for at komme på vandet 
på nye måder for den enkelte sejler.  Vi 
overnatter på havnen og spiser sammen 
om aftenen. Sejlercap’en henvender sig 
til selvhjulpne sejlere – og dermed de 
lidt større juniorer.

Vi glæder os til en fantastisk sommer

Anita Iversen
Formand for juniorafdelingen
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Nivå Bådelaug byder velkommen til Sommercamp d. 9.-13. juli 2013 
 

Vil du gå glip af 5 sjove dage på vandet?  Nej vel! 
  
  
  
Hvornår er det?: Indkvartering er tirsdag den 9. juli kl. 9.00                                                  

Afhentning er lørdag den 13. Juli kl. 15.00 
                                                                  
 
For at deltage kræver det: - at du er selvhjulpen sejler eller windsurfer 

- at du er en god kammerat og vil have det sjovt! 
  
 
Hvor skal jeg bo?:  Teltplads ved sejlklubben og i klubhus. 
  
 
Hvor mange kommer der?: Vi har plads til 30 deltagere. Ca. halvt af hver - surfere 

og sejlere og vi kører efter først til mølle princippet. 
  
 
Hvad skal vi lave?: Vi skal sejle, bade, lave en masse sjove ting i og 

omkring vandet. Vi laver både fællestræning og 
individuel træning efter alder/niveau. Du får mulighed 
for at prøve både surf og forskellige typer sejlads, alt 
efter interesse og uanset hvilken baggrund du kommer 
med. 

  
 
Hvad koster det?:  Pris for alle 5 dage inklusiv kost og logi er 1000-  kr.  
  
 
Hvor melder jeg mig til?: Gå ind på www.sejlsport.dk/ungdom og tilmeld dig 

denne super event. 
 
 
Hvordan betaler jeg?:  Du betaler med dankort ved tilmeldingen. 
  
 
Hvad skal jeg have med?: Sovepose, liggeunderlag, håndklæder og toiletsager, 

sejlertøj, badetøj, idrætstøj, nattøj, rent tøj, 
lommelygte, lommepenge, sygesikringskort. 

  
   Telt efter aftale. 
  

Du må MEGET gerne medbringe din egen 
jolle/windsurfer! 

 
Hvem kan jeg kontakte for 
at få mere information?:  Steen Buck Hansen 40360101 

Anita Iversen Mobil 20579117 
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OK støtter sporten   
 
-  støt din egen sejlklub 
 
Som medlem af Nivå Bådelaug har du 
mulighed for at støtte sejlklubben ved 
at oprette et benzinkort til OK. OK er et 
lavprisselskab med tankstationer  både i 
Nivå, Humlebæk og 670 andre steder i 
hele Danmark. 
 
Dine fordele 

¥ Få kortet gratis med rentefri 
kredit 

¥ Betal dit samlede forbrug en gang om måneden 
¥ Du støtter din lokale sejlklub hver gang du tanker med 6 øre pr. 

liter, og ekstra bonus på 200 kr. når du har tanket 500 liter 
 
Du kan oprette et benzinkort på  
 
http://www.ok.dk/bil/bestil/benzinkort/	  
	  
og	  du	  kan	  selv	  kan	  vælge	  PIN-‐kode	  til	  kortet.	  	  
Når	  du	  kommer	  til	  hvilken	  sportsklub	  du	  vil	  støtte	  skriver	  du	  Nivå	  Bådelaug. 

	  
Hvis	  du	  allerede	  har	  et	  OK	  Benzinkort,	  kan	  du	  også	  nemt	  tilknytte	  en	  sponsoraftale	  til	  dit	  
kort.	  Ring	  på	  70	  10	  20	  33,	  så	  ordner	  	  OK	  det.	  	  

	  
   Dine fordele 
 
 

¥ Du støtter din lokale klub eller 
forening 
 

¥ Du betaler ikke ekstra 
 

¥ OK støtter med 6 øre pr. Liter 
benzin eller diesel 
 

¥ Ekstra bonus til klubben, når 
du har tanket 500 liter 
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På brædderne allerede i april

I år tog vi allerede 28. april – ikke som 
vanligt første søndag i maj – hul på den 
nye sæson. Som det ses andetsteds i 
bladet havde vi nemlig stævne for DBO 
den første weekend i maj.  Vi startede 
kl. 12.15 med en kort velkomst, hvor 
der blev talt ca. 50 fremmødte, men 
mange flere valgte at komme i løbet af 
dagen til Surfafdelingens traditionsrige 
start. 

Traditionen tro, var der grillpølser fra 
Kyes Kød og Røg. Med 50 stk. borgme-
sterpølser og 50 alm. pølser skulle man 
tro, der var nok, men endnu engang 
lykkes det medlemmerne at spise, før vi 
instruktører kom til fadet. Der var også 
cola, blå cola og diætcolaer, samt og 
ikke mindst desserten Cookies. 

Der var stor var gensynsglæden mel-
lem medlemmerne, der i vinterens løb 
ellers har været gemt væk i civile jobs 
og studiepladser. Vi er måske en af de 
klubber, der har udstyret mest i orden. 
MEN, men, men: Husk at udstyret 
holder kun så længe, vi behandler det 
med omhu.

Godt fra start med surf undervisningen
Vi er kommet rigtig godt fra start: Takket 
være vores nye medlemssystem har vi 
fra første dag en meget bedre overblik 
over tilmeldte. Vi har fået nye sejl fra 
SimmerStyle, så vi kan tage godt imod 
alle på vores surf hold. 

Vi underviser på følgende dage i 2013
Tirsdag Junior Øvet 16.00-18.00  
(2 pladser tilbage)
Tirsdag Junior Begynder 18.00-20.00 
(udsolgt, venteliste)
Onsdag Begynder & Øvet 18.00-20.00  
(12 pladser tilbage)
Torsdag Begynder & Øvet 18.00-20.00  
(15 pladser tilbage)
Lørdag Begynder & Øvet 09.00-11.00 
(udsolgt, venteliste) 
Søndag Sikker Surf for alle medlemmer 
12.00-14.00 ca.

Husk 

hvis du bruger klubbens wind-
surf udstyr: At tilmelde dig brug 
af udstyr.
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Hvad med at lære at sejle ud for Nivå Havn i sommerferien? 
Vi rigger vores optimistjoller klar til jer og viser, hvordan man 
kommer derudaf. Vi har naturligvis også redningsveste til alle 
– og lærer jer om sikkerhed til søs. Der bliver også tid til at 
bade og ha’ det sjovt – og lære at binde knob. 

ALDER: 9 - 13 år
 (max. 12 deltagere pr. hold)  
TIDSPUNKT: Uge 30 
 Mandag - fredag kl. 08.00 - 12.00 
 eller kl. 12.00 - 16.00 
MØDESTED: Bådelaugets klubhus på Nivå Havn
 Nivå Strandpark 19, Nivå
LEDER: Steen Buck Hansen tlf. 40 36 01 01
ARRANGØR: Nivå Bådelaug Optimist

SOMMERAKTIVITETER I FREDENSBORG KOMMUNE
2013

OPTIMISTJOLLE
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I sommerferien har du chancen for at lære at windsurfe hos 
de skrappe surfere nede i Nivå bugten. Vi sørger for udstyret 
og redningsveste til alle. Og der bliver også mulighed for at 
prøve at ro havkajak eller tage en hæsblæsende tur i vores 
store baderinge efter motorbåden.

ALDER: 12 - 16 år
 (max. 14 deltagere pr. hold)  
TIDSPUNKT: Uge 30
 Mandag - fredag kl. 08.00 - 12.00 
 eller kl.12.00 – 16.00   
MØDESTED: Bådelaugets klubhus på Nivå Havn
 Nivå Strandpark 19, Nivå
LEDER: Frederik Sommer 30 54 55 51 
ARRANGØR: Nivå Bådelaug Windsurf

SOMMERAKTIVITETER I FREDENSBORG KOMMUNE
2013

WINDSURFING

2013
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HUMBLEBÆK BÅDEVÆRFT  
v/Preben og Morten Hinrichsen - mortenhinrichsen@mail.dk

Mobil: 4053 8023 og 2381 4498
Gl. Humlebæk Havn - 3050 Humlebæk - Tlf. 4919 0310 - www.humlebaekbaadevaerft.dk

LAD OS KLARE DIN BÅD
- ELLER GØR DET SELV!

Ud over dygtigt håndværk til alskens bådreparationer og forsikringsskader er 
Humlebæk Bådeværft også stedet, hvor du kan få hjælp til forårsklargøring, et 
godt tilbud på bundmaling og gode råd til opshining af din båd inden sæsonen.

På vores bedding kan vi også tilbyde plads til gør-det-selv forårsklargøring 
af din båd. Vi løfter både op til 38 tons, sætter dem i bådstativ i 3 dage eller 
mere efter aftale – og søsætter dem igen. Ring blot og få en tid og en pris.



19

DBO Formula Slalom i Skive i pinsen bød på 6 super gode sejladser i varierende 
vindforhold. 4 sejladser om Lørdagen i 10-16 knob, og 2 sejladser søndag i 12-
18 knob. Og atter gik det godt for sejlerne fra Nivå:

 Nicolaj Kruppa nr. 1 i Masterklassen og  nr. 2 overall

 Frederik Sommer nr. 2 i Youthklassen og nr. 7 overall

 Frederic Ørum nr. 4 i Youth

 Jens Lau nr. 3 i Junior

 Natasha Schaloffsky Bate nr. 2 i Women

Endnu en succes for Team Nivå i Skive
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Mens vi ventede ....

Kommende events:
Havnedagen  ............................................................05.06.13
Knob og stik-kursus  ..................................................22.05.13
Motorlærekursus  ......................................................12.06.13
Weekend tur  ...................................................... 22-23.06.13
Natsejlads  ...............................................................06.09.13
Duelighedsprøven .....................................................15.09.13
Reservedato for duelighedsprøver  ..............................22.09.13
Opstart af Yachtskipper 3-kursus  ...............................01.10.13 

Så er sæsonen i sejlerskolen begyndt. Det var dog med stor skuffelse, 
at det var uden J80’erne, da de ikke blev leveret midt i april, som 
lovet. Vi ser dog frem til, at de meget snart kommer. Indtil da sejler 
vi i Spækhuggerne/privatbåde.

Der er holdt konkurrence om navngivning af de nye både. Der bliver 
holdt bådedåb på havnedagen den 5. juni, hvor der også bliver ud-
delt præmie til vinderen af konkurencen. Indtil officiel dåb er bådene 
midlertidigt navngivet til DEN 1354 og DEN 1358. Tak for alle jeres 
mange gode forslag.

Der er stadig enkelte ledige pladser på sejlerskolens hold. Meld dig 
gerne til på www.nivaabaadelaug.dk eller skriv til sejlerskolen på 
nivaasejlerskole@gmail.com

Vi har hårdt brug for at rekruttere flere instruktører, så der kan oprettes 
flere hold.  Foruden praktisk sejlads/duelighed, videregående sej-
lads, kap- og juniorhold, tænkes der også på at oprette hold i Match 
Race og spilerhåndtering. Hvis I kunne være interesseret i at være 
instruktør eller kender nogen, så kontakt gerne sejlerskoleudvalget 
på nivaasejlerskole@gmail.com

I sejlerskoleudvalget er der også brug for flere, som gerne vil være 
med til at løse opgaverne med at få vores sejlerskole til at fungere. 
Kontakt os meget gerne og hør mere om vores opgaver på 
nivaasejlerskole@gmail.com.

20
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J 80’erne landede torsdag aften den 23.5. - og sejlerskolens folk tog ivrigt imod dem!

Endelig kom J 80 erne!

23.maj kl. 19.03
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Kr. Himmelfart tur til Anholt

Torsdag den 9. maj startede regnfuldt 
- men alligevel tog vi til havnen og rig-
gede Maja til. Selvom skippermødet 
var lidt tyndt besat, besluttede vi at tage 
nordpå - blev det helt tosset måtte vi jo 
ende i Hornbæk...

De første mange timer var præget at en 
vekslen mellem regn og tordenbyger og 
perioder med absolut ingen vind. Mel-
lem Helsingør og Hornbæk sejlede vi to 
sømil for hver 4, vi drev med strømmen. 
Til gengæld var der mange marsvin, 
der sprang rundt om båden. Da klok-
ken blev halv seks, kom vinden i løbet 
af ganske få minutter, og kursen blev 
sat mod Anholt med 5-6 knob.

Kattegat var fuld af lys hele natten - 
masse af trawlere (dem med grøn og 

hvid lanternelys) og mange større skibe 
på transportruterne. Vindmøllerne ved 
Anholt kunne vi se som et grønt lysshow 
allerede ved midnatstid. Tidligt næste 
morgen ankom vi til Anholt havn. Kun 
ca 50 både lå i havnen.

Fredag formiddag brugte vi på en gåtur 
på bjerget, og ved middagstid spiste 
vi frokost på Anholt kro. Efter at have 
provianteret i den lokale Brugs, van-
drede vi tilbage ”gennem landet”. Om 
aftenen lavede vi mad i sejlerhuset på 
havnen - grill og vestenvind er ikke en 
god ide på Anholt. Der ramlede vi ind 
i langturssejlernes ( FLTF) sammenkomst 
og var ganske velkomne, eftersom vi 
havde tilbagelagt 60 sm i en lille båd....
Det blev en ganske hyggelig aften.
Lørdag morgen var vinden gunstig 
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Synkning og 
vandindtrængning

Ingen selvrisiko

Dine fordele 
ved forsikring hos 
Pantaenius

Fast forsikringssum

Nyt for gammelt
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12

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark 
Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Skive · Tel. +45 9751 3388

www.pantaenius.dk

og 8.30 drog vi mod syd. I 12 timer 
kunne vi sejle næsten bidevind, så det 
gik rask mod Sjælland. Flere timer 
midt på dagen var vi helt alene..ikke et 
skib 360 grader rundt. Desværre holdt 
vinden ikke, og ved 20-tiden kunne vi 
vælge mellem kurs Varberg eller kurs 
Rågeleje. Vi valgte at krydse ned mod 
Gilleleje, som vi anløb kl. 23.

Næste dag var der kun den ”korte ” tur 
til Nivå tilbage. Vi sejlede fra Gilleleje 
ved middagstid, og anløb Nivå halv 
fem, efter at have tilbagelagt 150 sømil 
(log.dist.). På trods af lidt regn torsdag, 
kan man næppe ønske sig bedre vind 
og vejr, når det gælder en tur til Anholt. 
Trist at ikke flere fra NB tog denne tur.

Anita Hougaard



24

Fuld fart på kapsejladserne

Beslutningen om at 
starte onsdagssejlad-
serne en uge tidligere 
end sidste år kom ikke 
til at harmonere med 
den lange og hårde 

vinter. Der var ikke mange til start ved 
første sejlads, men det blev hurtigt 
bedre. I år sejler vi i seks løb, bl.a. et 
løb for sportsbåde. Nogle af løbene 
er måske lige små nok, men bådene i 
løbene er rimeligt ens. Med ny dommer-
båd med faste folk ombord behøver vi 
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Fuld fart på kapsejladserne

kun én besætning som dommere, så vi 
kommer alle sammen mere ud at sejle. 
De første fire sejladser er afholdt med 
godt vejr, en enkelt blev dog afkortet. 

Kapsejladssæsonen er også i gang 
med de store distancesejladser Fyn 

Cup og Sjælland Rundt. Det kan kun 
anbefales at deltage i disse fantastiske 
distancesejladser. Nivå Bådelaug bli-
ver også mere synlig i KDY’s aftensej-
ladser med ikke mindre end fem både 
fra NB. Vi håber også at se både fra 
KDY i vores sejladser, specielt J80’ere.

Butik og webshop med lækkert tøj, tilbehør, sko og wellness.
Kig ind, når du er på havnen torsdag-søndag – og se også udvalget
på www.lygums.dk
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18 Nivå både på pinsetur til Mölle

Pinseturen gik som altid til Mölle, der 
ligner sig selv. Der er ikke sket mange 
ændringer gennem årene, men skøn 
natur er der.

Vi var i alt 18 både fra Nivå. Der 
var gåture til fyret - nogle gik ikke så 
langt, nogen morgenbadede og andre 
cyklede til Höganäs.

Vi grillede lørdag aften – 44 sejlere -  
ved borde, der blev sat op med udsigt 
udover havet. Vejret var skønt, og det 
blev sent, før den sidste sejler gik til køjs. 
Jo, Nivå Bådelaug lagde grill-os over 
Mölle endnu engang. Desværre var 

turudvalgsformanden Bjørn ikke med, 
og vi savnede ham, men han kommer 
stærkt igen.

Om søndagen var vejret dårligt, så vi 
bar nogle borde-bænke sæt ind i det 
lille hus på havnen, og der sad vi først 
og spiste frokost og om aftenen spiste vi 
grillmad eller nyindkøbte hummere fra 
en fiskerbåd, der lige var kommet ind.

Alt i alt en rigtig dejlig pinsetur, som 
billederne også viser.

Edel Hansen
MiraculiX p

i
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Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr
Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ og glasfiber

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor- og riggerarbejde
Alle former for forsikringsskader

Sletten Havn  •  DK 3050 Humlebæk
Tel. 49 19 36 66  •  Fax. 49 19 06 99

www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk

SLETTEN BÅDEVÆRFT
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Lagunen er blevet totalt fornyet!

Nu matcher Lagunens indretning den 
gode mad, Andreas serverer. For der 
er både blevet malet, købt nye gardiner 
og ikke bare rigtigt pæne, men også 
rigtigt magelige møbler. Så det gamle 
”kantinelook” er væk, og hans gamle 
kollega, Rokil, hjælper til med at gøre 
det hyggeligt at komme der.

Rokil og Andreas har arbejdet sammen 
før, men Rokil bor faktisk i Venzuela, 
selv om han er dansk. Han er blot 

hjemme for sommeren, og han er vildt 
imponeret over, at Andreas kan holde 
en sådan standard på maden, lave alt 
fra bunden – og stadig have så fornuf-
tige priser til kunderne.

Så læg vejen forbi den ”nye” Lagunen 
i nærmeste fremtid. 

Husk, når du spiser i Lagunen, støtter du 
samtidig Nivå Bådelaug og sikrer, at vi 
kan bevare vores lækre klubrestaurant!
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Havnekontoret
Nivå Strandpark 25
2990  Nivå

Havnefoged Torben Zedeler
Tlf:  7256 5305
Mobil: 2082 8040
Fax: 7256 5307
nivaahavn@fredensborg.dk

Åbningstider:

Forår (15/4-14/6):
kl. 10.00-12.00 
alle ugens dage

Sommer (15/6-15/8):
kl. 14.00-16.00 
alle ugens dage
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Annoncer:
sekretariat@nivaabaadelaug

Produktion
Ilsted Tryk
Tlf: 49 18 01 05
post@ilsted.dk

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:
Annemette Allerup
Vejenbrødvej 58
2980 Kokkedal

Mobil 4077 7762
nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Næste deadline til NB-Nyt:

      Materiale deadline      Udkommer
Nr. 4 2013           16. august                                      primo september 
            

FARVE 360,-
BØRNEKLIP t.o.m.12 år 215,-     
BRYN   65,-
VIPPER   75,-
HÅRKUR    90,-
(*) - Tillæg ved langt hår

   

Åbningstider
Onsdag til fredag fra 9:00 – 17:00

Lørdag 9:00 til 13:00

INGE HØILUND

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal
2990 Nivå Havn

2990�9394
 

D I N � F R I S Ø R

 
 
  
HERRE KLIP 255,

SKÆGKLIP 80,

DAME KLIP 310,

DAME KLIP + SÆT 360,

VASK + SÆT 270,

PERMANENT ALT INKL(*) 740,

LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,

FARVE 340,

BØRNEKLIP t.o.m.12 år 210,

BRYN 65,

VIPPER 75,

HÅRKUR 90,

(*) Tillæg ved langt hår
 
 

D I N N Y E F R I S Ø R P Å H A V N E N

HERRE KLIP 255,-
SKÆGKLIP    80,-
DAME KLIP 310,-
DAME KLIP + SÆT 360,-
VASK + SÆT 270,-
PERMANENT ALT INKL(*) 740,-
LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,-

FARVE 340,-
BØRNEKLIP t.o.m.12 år 210,-     
BRYN   65,-
VIPPER   75,-
HÅRKUR    90,-
(*) - Tillæg ved langt hår

   

Åbningstider
Onsdag til fredag fra 9:00 – 17:00

Lørdag 9:00 til 13:00

INGE HØILUND

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal
2990 Nivå Havn

2990�9394
 

D I N � F R I S Ø R

 
 
  
HERRE KLIP 255,

SKÆGKLIP 80,

DAME KLIP 310,

DAME KLIP + SÆT 360,

VASK + SÆT 270,

PERMANENT ALT INKL(*) 740,

LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,

FARVE 340,

BØRNEKLIP t.o.m.12 år 210,

BRYN 65,

VIPPER 75,

HÅRKUR 90,

(*) Tillæg ved langt hår
 
 

D I N N Y E F R I S Ø R P Å H A V N E N

Åbningstider:
Onsdag - torsdag kl. 9-17 - Fredag kl. 9-17.30 - Lørdag kl. 9-13 - 1. søndag i måneden kl. 9-13

HERRE KLIP 260,-
SKÆGKLIP    80,-
DAME KLIP + FØN 370,-
VASK + SÆT 270,-
PERMANENT ALT INKL(*) 760,-
LYSE STRIBER ALT INKL(*) 760,-

Åbningstider:
Tirsdag + torsdag 9-17 - Onsdag 10-16 - Fredag 9-17.30 - Lørdag 9-13 - 1. søndag i måneden 9-13

www.dinfrisoer-nivaahavn.dk - Inge.hoeilund@gmail.com
   

 
Åbningstider 

Onsdag til fredag fra 9:00 – 17:00 
Lørdag 9:00 til 13:00 

INGE HØILUND
  

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal 
2990 Nivå Havn 

 

2990 9394
 

D I N   F R I S Ø R

 
 
  
HERRE KLIP  255,‐ 
 
SKÆGKLIP                                                                                                         80,‐ 
 
DAME KLIP  310,‐ 
 
DAME KLIP + SÆT  360,‐ 
 
VASK + SÆT  270,‐ 
 
PERMANENT ALT INKL(*)  740,‐ 
 
LYSESTRIBER ALT INKL(*)  740,‐ 
 
FARVE  340,‐ 
 
BØRNEKLIP t.o.m.12 år  210,‐      
 
BRYN  65,‐ 
 
VIPPER  75,‐ 
 
HÅRKUR   90,‐ 
 
(*) ‐ Tillæg ved langt hår 
 
 

D I N   N Y E   F R I S Ø R   P Å   H A V N E N  

D  I  N   F  R  I  S  Ø  R   P  Å   H  A  V  N  E  N



Economique
B BAfsender:

Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

B

Tirsdag – fredag 12-20.30 
Lørdag-søndag 10.30-20.30

(men bestil mad i forvejen, hvis I kommer senere i havn)

NB. Gå ind på min hjemmeside og meld dig til nyhedsbrev.     
Så får du automatisk at vide, hvad der er på menuen og        

Dagens Ret, uge for uge – altså pr. mail!

Afsender:
Nivå Bådelaug
Nivå Strandpark 19
2990 Nivå

Economique
B B

Sankt Hans aften-menu 23/6
Forret

champagnesyltet havtaske på bund af hvide asparges
serveret med trøffelcreme og karameliseret rugcroutoner

Hovedret
oksemøbrad med sprøde karotter 0g cognacsyltede bøgehatte. hertil pommes 

fondantes, rødvinssauce og crispy persillerod
Dessert

vanilleparfait med nougat croquant, 
porcherede rabarber og mynte

pris 285,- 
Borbestilling på TLF 49146611


